
                 

SV. BRATA CIRIL IN METOD, PROSITA ZA NAS! 
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DUHOVNA MISEL 

Spoštovane rojakinje,  spoštovani rojaki!  

      Praznik vseh svetnikov 
je veliki dan vere, upanja in 
ljubezni. To ni 'dan mrtvih', 
kot je napisano na naših 
slovenskih državnih kole‐
darjih. To je dan živih, kajti 
Bog je zvest in trdno drži 
njegova obljuba: »Kdor v 
me veruje, bo živel, tudi če 
umrje!« Ti preprosti svetni‐
ki, ki so morda utonili v po‐
zabo kmalu potem, ko so 
umrli in se umaknili iz člo‐

veške družbe, živijo. Človeške oči ne vidijo vsega. Ne vidimo Boga in ne vidimo veselja, ki 
ga je Bog naklonil svojim svetim. Vsi naši rajni, ki počivajo na pokopališčih in drugod v 
naročju zemlje, so bili ustvarjeni in krščeni zato, da bi postali svetniki. Ta pot je namenje‐
na tudi nam, ki smo s krstom vstopili v občestvo svetih. Današnji praznik nam pomaga 
razmišljati o temeljni resnici krščanske vere, ki jo izpovedujemo v Veroizpovedi: občes‐
tvu svetnikov. Kaj torej pomeni občestvo svetnikov? Ta povezanost izhaja iz vere in pove‐
zuje vse tiste, ki v moči krsta pripadajo Kristusu. Gre za duhovno povezanost, ki jo smrt 
ne prekine, saj se nadaljuje v drugem življenju. Dejansko namreč obstaja neuničljiva po‐
vezanost med nami živimi na tem svetu ter tistimi, ki so že prestopili prag smrti. Mi tu na 
zemlji skupaj s tistimi, ki so prestopili v večnost, oblikujemo eno samo veliko družino. Ta 
družinskost ostane. V velikem zboru svetnikov je Bog hotel ohraniti prvo mesto za Jezu‐
sovo Mater. Marija je v središču občestva svetih, kot posebna varuhinja vezi vesoljne Cer‐
kve s Kristusom, te družinske vezi. Ona je Mati, Ona je naša Mati. Za tistega, ki hoče hodi‐
ti za Jezusom po poti evangelija, je ona zanesljiva vodnica, saj je bila prva učenka.  

Lep mesec november vam želim.                                                                 Župnik Aleš Kalamar 
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    RAZPORED MAŠ 

NOVEMBER 2018 

 

Sv. Konrad, Stafflenbergstraße 64 

 

NOVEMBER 2018 

• 4.11.  

31. NEDELJA MED LETOM, † Angela Kojzek, † 

zahvala sv. Antonu, † Jože Adamič, †družina Arko,  

† Fanika Račecič, †† družina Petrič, sestra Matilda 

in Marko Matijević. Pri sveti maši bomo imeli 

blagoslov otrok.  Otroci in starši, lepo vabljeni!  

• 11.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, nedelja jublantov, 

sveta maša ob 15.00 uri, † Stanko Bukovšek, † 

starši Marija in Alojz Škorjanc ter sestri Marija in 

Vida.  

• 18.11.   

33. NEDELJA MED LETOM,  † Fanika Arko, 

družini Arko in Jakob, †Irena Vipavc, † Franc in 

starši Leben ter Janez in starši Vajda. 

 

 

 

 

Sv. Jožef, Münsingerstraße 18 

 

• 3.11. 

31. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

Sv. Bonifacij, Kopernikusstraße 1 

 

• 4.11. 

31. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost. 

 

Sv. Wolfgang, Markstraße 26 

 

• 10.11. 

32. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost.  

STUTTGART                                                         16.00 
BAD URACH                                                          17.00 

BÖBLINGEN                                                           9.45 

PFULLINGEN                                                        16.45 

 

Aronov blagoslov otrok 

“Gospod naj te blagoslovi in te varuje. 

Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo 

in naj ti bo milostljiv. 

Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti 

podeli mir.”  

(4 Mz 6,24  - 26)  



Srce Jezusovo, Gehrnstraße 3 

 

• 25.11. 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, mašni 

namen je še prost. 

 

Sv. Elizabeta, Häuserhaldenweg 38 

 

• 25.11. 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA, † Rado in 

Jože Škorjanc, † družina Maroša iz Melinec.  

OBERSTENFELD                                                   9.00 

ESSLINGEN                                                            17.00 

Margaretenkapelle,Weißensteinstr. 33 

 

• 11.11. 

32. NEDELJA MED LETOM, mašni namen je še 

prost.  

 

Bolnišnična kapela, Schlichtener Str. 105 

 

• 18.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost. 

Cerkev Sv. Avguština, Langerstraße 116 

 

• 18.11. 

33. NEDELJA MED LETOM,  mašni namen je še 

prost. 

 

Sv. Kilian, Ludwigsburgerstraße 66 

 

• 24.11. 

JEZUS KRISTUS, KRALJ VESOLJSTVA,  mašni 

namen je še prost.  

 

SCHWÄBISCH  GMÜND                                    10.30  

SCHORNDORF                                                      9.00 

AALEN                                                                     11.00 

HEILBRONN                                                          17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sv. Elizabeta Ogrska  

»Kako naj nosim zlato krono, ko pa 

je Gospod nosil krono iz trnja.      

In nosil jo je zame!« 



Dragi župljani,   

 

v mesecu septembru ste pri vseh mašnih nabirkah daro‐
vali 242,17 EUR in v mesecu  oktobru  357,21 EUR. Za‐
hvaljujem se vam za vse vaše prispevke in darove. 

Bog plačaj vsem! 

Vaš hvaležni župnik Aleš Kalamar 

ŽUPNIJSKA OZNANILAŽUPNIJSKA OZNANILAŽUPNIJSKA OZNANILAŽUPNIJSKA OZNANILA    

NOVEMBER  NOVEMBER  NOVEMBER  NOVEMBER  2018201820182018    

* Praznik Vseh svetih bomo obhajali v četrtek, 1. 

novembra 2018 v Stuttgartu. Ob 15.3o uri moli‐

tvena ura in možnost svete spovedi, ob 16.00 uri 

sveta maša v cerkvi sv. Konrada.  Lepo vabljeni! 

* PRAZNOVANJE OSEBNIH IN ZAKONSKIH JU‐

BILEJEV bo v nedeljo, 11.11 2018 ob 15.00 uri v 

cerkvi sv. Konrada. Vsi, ki ste ali še boste letos 

obhajali jubileje, vabljeni k slovesi sveti maši in 

blagoslovu. Sledi skupno praznovanje v dvorani sv. 

Konrada. Prijave jubilantov zbiramo v župnijski 

pisarni. Lepo vabljeni!  

 

* Srečanje otrok in staršev SLOVENSKEGA ŽUP‐

NIJSKEGA VRTCA IN ŠOLE  v mesecu novembru 

bo v soboto, 17.11.2018  ob 10.00 uri v Slovenskem 

domu. Otroci in starši, prisrčno vabljeni! 

 

*   NAŠA LUČ 

Spoštovani naročniki mesečnika Naša Luč! V no‐

vembrskih oznanilih boste našli položnico za plači‐

lo naročnine za leto 2019. Prosimo vas, da jo v do‐

glednem času poravnate. Še posebej naprošamo vse 

naročnike, ki še niste poravnali naročnine za leto 

2018, da to čim prej storite, sicer vam je ne bomo 

več pošiljali. Hvala za razumevanje! 

 

*   KONZULARNI DNEVI  v Stuttgartu potekajo 

v prostorih Slovenskega doma, Stafflenbergstr. 64, 

70184 Stuttgart. Datumi konzularnih dni so: 

15.11.2018 in 13.12.2018. Za rezervacijo termina 

pokličite na Generalni konzulat Republike Slovenije 

München, na telefonsko številko 0049 89 543 94 81 

ali 0049 89 543 98 19. 

 

Slovenska župnija Stuttgart | Slovenski dom 

Stafflenbergstr. 64 | 70184 Stuttgart 

Tel.: 0711 / 23 28 91 | slozup@gmail.com 

www.skm‐stuttgart.de 

Za vsebino odgovarja: župnik Aleš Kalamar 

Oblikovanje:   G.   

»Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. 

Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in 

morja ni bilo več. Videl sem tudi sveto mesto, 

novi Jeruzalem, ko je prihajal z neba od Boga, 

pripravljen kakor nevesta, ki se je ozaljšala za 

svojega ženina. In zaslišal sem močen glas, ki 

je prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivali‐

šče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, 

oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z nji‐

mi, njihov Bog. In obrisal bo vse solze z njiho‐

vih oči in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, 

vpitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je 

minilo.« 

 

Gospod, daj vsem rajnim večni mir in pokoj 

in večna luč naj jim sveti. 

Naj počivajo v miru. 

Amen. 


